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ًًالال (1) مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا

الال يوجديوجد ثقابثقاب يايا حضراتحضرات.. هذههذه هيهي الحقيقةالحقيقة المريعةالمريعة التيالتي أدركتهاأدركتها بعدبعد
البحثالبحث فيفي عشرةعشرة أماكن،أماكن، والسببوالسبب كماكما قالقال ليلي البقالالبقال هوهو أنأن سعرهسعره

ًًهاها. كماكما تعرفتعرف سيرتفعسيرتفع ليصيرليصير جنيهينجنيهين إالإال الربعالربع للقاروصةللقاروصة بعدبعد ماما كانكان جنيجني
تكفيتكفي أيأي إشاعةإشاعة فيفي مصرمصر عنعن ارتفاعارتفاع سعرسعر شيءشيء ماما كيكي يختفييختفي منمن
ًًساسا: «هلهل تصدقتصدق أنأن المشابكالمشابك عليعلي ظهرظهر البسيطةالبسيطة. قالقال ليلي البقالالبقال هامهام

الخشبالخشب اختفتاختفت كذلككذلك ؟؟»!
ًًدادا للغضبللغضب منمن أجلأجل الال أعرفأعرف أهميةأهمية المشابكالمشابك الخشبالخشب ولستولست مستعمستع
اختفائهااختفائها.الثقابالثقاب شيءشيء تافه،تافه، وهذهوهذه الزيادةالزيادة لعبلعب أطفالأطفال بالنسبةبالنسبة لمالما

حدثحدث للزيوتللزيوت والمكرونةوالمكرونة واللحمواللحم والبنزين،والبنزين، لكنلكن هذههذه كانتكانت القشةالقشة التيالتي
قصمتقصمت ظهرظهر البعيرالبعير بالنسبةبالنسبة ليلي فرحتفرحت أرددأردد:

«ربناربنا ياخدهمياخدهم أوأو ياخدناياخدنا !!»
والبقالوالبقال ينظرينظر ليلي فيفي دهشةدهشة منمن ذلكذلك الطبيبالطبيب الذيالذي فقدفقد أعصابهأعصابه ألنألن

ُُشحشح ًًشاشا. البدالبد أنهأنه تساءلتساءل عنعن مديمدي  سعرسعر الثقابالثقاب ازدادازداد خمسةخمسة وسبعينوسبعين قرقر
هؤالءهؤالء األفنديةاألفندية. لكنلكن الثقابالثقاب ليسليس كلكل شيءشيء بلبل هوهو آخرآخر قائمةقائمة مرهقةمرهقة
ًًماما بعدبعد يوميوم وبسرعةوبسرعة الال تصدقتصدق بعدبعد العالوةالعالوة منمن األعباءاألعباء التيالتي تتضاعفتتضاعف يويو

ًًرارا: إياها،إياها، حتيحتي إنإن ذاتذات البقالالبقال قالقال ليلي ذاتذات يوميوم ساخساخ
«سعرسعر الزيتالزيت النهاردهالنهارده كذاكذا.. أصلأصل أسعارناأسعارنا بتتغيربتتغير كلكل يوميوم زيزي الصاغةالصاغة

«!
ربناربنا ياخدهمياخدهم أوأو ياخدناياخدنا.. هذاهذا حلحل عادلعادل بالنسبةبالنسبة لي،لي، والثقابوالثقاب مهممهم لنالنا إذاإذا

أردناأردنا أنأن نحرقنحرق أنفسناأنفسنا فلماذافلماذا يختفييختفي ؟؟..
ماذاماذا يريديريد هؤالءهؤالء القومالقوم منامنا ولماذاولماذا الال يتركوننايتركوننا نحيانحيا ؟؟... لماذالماذا يصحونيصحون كلكل



يوميوم منمن نومهمنومهم ليجعلواليجعلوا الحياةالحياة أعقدأعقد ويتأكدواويتأكدوا منمن أنناأننا نزلنانزلنا طبقةطبقة فيفي
السلمالسلم االجتماعياالجتماعي ؟؟.. لماذالماذا الال يكتفونيكتفون ويرحلونويرحلون بمابما سرقوهسرقوه منامنا إليإلي

جزرجزر الكاريبيالكاريبي ليعيشواليعيشوا كالملوك،كالملوك، ويتركونناويتركوننا نحيانحيا بمابما تبقيتبقي فيفي هذاهذا البلدالبلد ؟؟
21 مليارًامليارًا أوأو أنأن تكونتكون 20 .. وماوما الفارقالفارق بينبين أنأن تكونتكون ثروةثروة الواحدالواحد منهمنه
ًًرارا ؟؟. همهم فقطفقط يريدونيريدون أنأن يعتصروايعتصروا الليمونةالليمونة حتيحتي آخرآخر قطرةقطرة .. لنلن مليامليا

يركبوايركبوا الطائراتالطائرات المتجهةالمتجهة إليإلي سويسراسويسرا قبلقبل أنأن يتأكدوايتأكدوا منمن أنأن آخرآخر
ًيايا وآخروآخر طفلطفل قدقد ماتمات بسوءبسوء التغذيةالتغذية وآخروآخر سنتيمترسنتيمتر ً موظفموظف قدقد صارصار حافحاف
مكعبمكعب منمن الغازالغاز الطبيعيالطبيعي تمتم ضخهضخه إلسرائيل،إلسرائيل، عندهاعندها فقطفقط يسافرونيسافرون
وينسونوينسون كلكل شيءشيء عنعن مصرمصر. .. ربماربما يظهريظهر واحدواحد منهممنهم فيفي التليفزيونالتليفزيون

السويسريالسويسري ليتنهدليتنهد ويقولويقول: مصرمصر أمأم الدنياالدنيا. .. واحشانيواحشاني قويقوي...!
منذمنذ أيامأيام جاءنيجاءني ذلكذلك الشابالشاب المصرفيالمصرفي المتأنقالمتأنق الذيالذي أفرزهأفرزه عصرعصر

االنفتاحاالنفتاح بكثرةبكثرة فيفي مجتمعنامجتمعنا .. قميصقميص قصيرقصير الكمينالكمين وربطةوربطة عنقعنق ومنومن
حزامهحزامه تتدليتتدلي عشراتعشرات األجهزةاألجهزة المبهمةالمبهمة التيالتي توحيتوحي باألهمية،باألهمية، وكماوكما

يصفيصف صنعصنع هللاهللا إبراهيمإبراهيم هذاهذا النمطالنمط فهوفهو يستعمليستعمل طيلةطيلة الوقتالوقت لمحاتلمحات
ًبابا يبيعيبيع الهواءالهواء. البدالبد منمن استعمالاستعمال لفظةلفظة ً منمن ثقافةثقافة غربيةغربية سطحية،سطحية، وغالوغال

ًبابا. جاءنيجاءني يقنعنييقنعني بأنبأن.أدفعأدفع ً فيفي كلكل جملةجملة تقريتقري Shareوو Saleوو CEO
ًًماما وسوفوسوف أظفرأظفر فيفي النهايةالنهاية بمبلغبمبلغ كذاكذا !! ًًيايا لمدةلمدة ثالثينثالثين عاعا ألفألف جنيهجنيه شهرشهر
ًًدادا ..نظرتنظرت لهله وابتسمتوابتسمت .. هلهل أنتأنت واثقواثق منمن أنأن مصرفكمصرفك سيكونسيكون موجوموجو

ًًدادا ؟؟ .. هلهل مصرمصر نفسهانفسها ًًماما ؟؟... هلهل سأكونسأكون أناأنا موجوموجو بعدبعد ثالثينثالثين عاعا
ستكونستكون موجودةموجودة إذاإذا استمرينااستمرينا بهذابهذا المعدلالمعدل ؟؟ لملم يرديرد .. ضحكضحك فيفي

عصبيةعصبية وقالوقال: «ديدي حاجةحاجة بتاعةبتاعة ربناربنا بقيبقي.. هيءهيء هيءهيء هيءهيء..!»
ًيا،يا، لكنكلكنك الال تضمنتضمن أيأي ً المشكلةالمشكلة هيهي أنكأنك قدقد تكونتكون ميسورميسور الحالالحال نسبنسب

شيءشيء منمن أيأي نوعنوع. عرفتعرفت جراحينجراحين زمالءزمالء الال يكفونيكفون عنعن العملالعمل
والكسب،والكسب، برغمبرغم هذاهذا يشعرونيشعرون بقلقبقلق مريعمريع منمن الغد،الغد، ومنومن اليوماليوم الذيالذي قدقد
يصيرونيصيرون فيهفيه عاجزينعاجزين عنعن العمل،العمل، فالجراحفالجراح مثلمثل أيأي شخصشخص آخرآخر (شغالشغال

عليعلي دراعهدراعه). مهمامهما ادخرواادخروا فيفي المصرفالمصرف فمنفمن الواردالوارد أنأن يفيقوايفيقوا
ًًهاها الال أكثر،أكثر، أوأو أنأن المصرفالمصرف جنيجني 31 ليكتشفواليكتشفوا أنأن ماما ادخروهادخروه صارصار يساوييساوي
ذاتهذاته لملم يعديعد لهله وجودوجود البورصةالبورصة ؟؟.. هذاهذا مكانمكان مناسبمناسب كيكي تفلستفلس فيه،فيه،
ًًنانا لالعبينلالعبين الصغارالصغار بلبل هوهو مكانمكان لعبلعب وسوفوسوف تدركتدرك وقتهاوقتها أنهأنه ليسليس مكامكا



ًًغاغا الال بأسبأس بهبه للخسارةللخسارة .. العمالقةالعمالقة الذينالذين يخصصونيخصصون مبلمبل
منمن اشتروااشتروا عقاراتعقارات صارواصاروا عاجزينعاجزين عنعن التصرفالتصرف فيهافيها بسبببسبب االفتقاراالفتقار
ًًقاقا لكنهملكنهم عاجزونعاجزون ًًصاصا يملكونيملكون أراضيأراضي وشقوشق إليإلي السيولةالسيولة.. أعرفأعرف أشخاأشخا
عنعن بيعهابيعها رغمرغم ارتفاعارتفاع سعرهاسعرها كلكل يوميوم.. منمن الممكنالممكن أنأن يجدوايجدوا منمن
ًًدادا أنهأنه لنلن يدفعيدفع سويسوي قسطقسط واحدواحد يدفعيدفع عليعلي أقساطأقساط لكنكلكنك تعرفتعرف جيجي

ويكونويكون عليكعليك أنأن تلجأتلجأ للتقاضيللتقاضي وأنوأن تقضيتقضي باقيباقي حياتكحياتك فيفي المحكمةالمحكمة ..
وماذاوماذا عنعن افتتاحافتتاح مشاريعمشاريع صغيرةصغيرة ؟؟.. فيفي شارعناشارعنا تجدتجد فيفي كلكل يوميوم
مكبراتمكبرات صوتصوت وديودي جيجي وتصويروتصوير فيديوفيديو وحلويوحلوي توزع،توزع، وقبالتوقبالت عليعلي

ًًالال ترقصترقص معمع افتتاحافتتاح محلمحل جديدجديد. ثمثم تجلستجلس فيفي المحلالمحل فتاةفتاة الخدينالخدين وخيوخي
شاحبةشاحبة سيئةسيئة التغذيةالتغذية بالشبشببالشبشب الزنوبةالزنوبة تنتظرتنتظر أيأي زبونزبون.. بعدبعد شهرينشهرين

ُُيغلقيغلق هذاهذا المحلالمحل بسبببسبب الكسادالكساد وتبدأوتبدأ الدورةالدورة منمن جديدجديد. الدورةالدورة التيالتي لملم
يستفديستفد منهامنها سويسوي مصورمصور الفيديوالفيديو والديوالدي جيجي..

ًيا،يا، ولديهمولديهم رأسمالرأسمال ً أتكلمأتكلم هناهنا بالطبعبالطبع عنعن األشخاصاألشخاص الذينالذين يكسبونيكسبون نسبنسب
صغيرصغير يريدونيريدون. أنأن يضعوهيضعوه فيفي شيءشيء مضمون،مضمون، فماذافماذا عنعن الذينالذين

يعيشونيعيشون منمن اليداليد إليإلي الفمالفم وهموهم يتزايدونيتزايدون كلكل يوميوم ؟؟
كنتكنت أمرأمر جوارجوار طابورطابور منمن طوابيرطوابير الخبز،الخبز، عندماعندما رأيترأيت ذلكذلك الرجلالرجل األصلعاألصلع
ًًماما يخرجيخرج منمن الطابورالطابور بوالدةبوالدة عسرةعسرة حقيقيةحقيقية ممزقممزق الجلبابالجلباب ذاذا الستينالستين عاعا

.. فمهفمه مفتوحمفتوح فيفي لهفةلهفة والعرقوالعرق يبلليبلل جبينهجبينه وهووهو يحتضنيحتضن كومةكومة منمن
أرغفةأرغفة الخبزالخبز فيفي حنانحنان وولهووله حقيقيينحقيقيين.. صورةصورة مجسدةمجسدة للخالصللخالص

والفرحةوالفرحة والظفروالظفر ..
ًًدادا فيفي روعةروعة ماما حققه،حققه، رأيتهرأيته يتوقفيتوقف إليإلي جوارجوار الرصيفالرصيف لحظةلحظة ليتأملليتأمل جيجي
وفيوفي اللحظةاللحظة التاليةالتالية رأيترأيت عليعلي دراجةدراجة ذلكذلك الصبيالصبي. الذيالذي تشيتشي ثيابهثيابه بأنهبأنه
حرفي،حرفي، ينقضينقض عليعلي الرجلالرجل ليخطفليخطف بضعةبضعة أرغفةأرغفة منمن الكومةالكومة وينطلقوينطلق

ًًدادا بسرعةبسرعة البرقالبرق. فيفي ثوانثوان تحولتحول وجهوجه الرجلالرجل إليإلي الحسرةالحسرة مبتعمبتع
ًًزازا عنعن المجسمةالمجسمة ودموعودموع الغيظالغيظ احتشدتاحتشدت فيفي عينيهعينيه لكنهلكنه صارصار عاجعاج

الغضبالغضب أوأو السبابالسباب .. شيءشيء ماما فيفي عينيهعينيه يشييشي بأنهبأنه فقدفقد إنسانيتهإنسانيته فلمفلم
تبقتبق لديهلديه منمن عاطفةعاطفة إالإال الجوعالجوع والظمأوالظمأ...

قلتقلت لنفسيلنفسي: الحمدالحمد للهلله أننيأنني لستلست المسئولالمسئول المباشرالمباشر عنعن هذاهذا الرجلالرجل
والوال الفتيالفتي السارقالسارق. برغمبرغم هذاهذا كلكل واحدواحد فينافينا مسئولمسئول .. يجبيجب أنأن تتذكرتتذكر



ًًالال.. هذاهذا وأنتوأنت تدخلتدخل فراشكفراشك ليلي
خطرخطر فيفي ذهنيذهني عمناعمنا «مكسيممكسيم جوركيجوركي» وماوما كانكان سيكتبهسيكتبه لولو رأيرأي هذاهذا
المشهدالمشهد. بطبيعةبطبيعة الحالالحال كانكان أقدرأقدر عليعلي رؤيةرؤية هذههذه التفاصيل،التفاصيل، وقدوقد قرأتقرأت
لهله منذمنذ زمنزمن سحيقسحيق مجموعةمجموعة قصصيةقصصية رائعةرائعة اسمهااسمها (مخلوقاتمخلوقات كانتكانت

ًًالال.) ترجمةترجمة (سعدسعد توفيقتوفيق) تحكيتحكي عنعن مجموعةمجموعة منمن النماذجالنماذج البشريةالبشرية رجارجا
التيالتي (أكلأكل عليهاعليها الدهرالدهر وشربوشرب وقضيوقضي حاجتهحاجته)- عليعلي رأيرأي باللبالل فضلفضل

ًًرارا- وهذهوهذه النماذجالنماذج تعيشتعيش كلهاكلها فيفي مسكنمسكن رخيصرخيص الثمنالثمن الذيالذي أفتقدهأفتقده كثيكثي
شديدشديد القذارةالقذارة أقامأقام فيهفيه الكاتبالكاتب لفترةلفترة ماما منمن فتراتفترات شبابهشبابه الصاخبةالصاخبة.

ًًالال وكانوكان يمكنيمكن أنأن تحصلتحصل منهامنها عليعلي نفعنفع بالفعلبالفعل هيهي مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا
أكبرأكبر بكثيربكثير منمن الوقوفالوقوف ساعاتساعات فيفي طوابيرطوابير الخبزالخبز أوأو سرقتهسرقته.

قررتقررت أنأن أكتبأكتب فيفي األسابيعاألسابيع القادمةالقادمة عنعن هذههذه المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت
ًًالال فيفي عالمناعالمنا هذا،هذا، والتيوالتي أفقدهاأفقدها الفقرالفقر الكثيرالكثير منمن إنسانيتهاإنسانيتها.. أكتبأكتب رجارجا

ًئائا آخرآخر... وللحديثوللحديث بقيةبقية. ً عنهاعنها ألننيألنني الال أملكأملك أنأن أقدمأقدم لهالها شيشي
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""
ًًالال «2» مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا

ًًما،ما، لكنلكن لولو كانتكانت قصةقصة بوليسيةبوليسية ولوولو كانكان كاتبهاكاتبها أحدأحد القصةالقصة واقعيةواقعية تماتما
أساطينأساطين القصصالقصص البوليسيةالبوليسية منمن وزنوزن «أجاثاأجاثا كريستيكريستي» أوأو «إيلريإيلري
كوينكوين»،، لكانلكان اسمهااسمها «قضيةقضية سرقةسرقة الحقنةالحقنة الشرجيةالشرجية»،، ولبدأتولبدأت كماكما

يلييلي:

أشعلأشعل المفتشالمفتش «أرشيبالدأرشيبالد مكالسترمكالستر» منمن سكوتالندياردسكوتالنديارد غليونهغليونه وجلسوجلس
فيفي مقعدهمقعده الذيالذي كانكان مقعدمقعد طبيبطبيب القسمالقسم منذمنذ دقائق،دقائق، وقالوقال للطبيبللطبيب

ًًرارا: مفكمفك
ــ«ماما زلتزلت الال أفهمأفهم القيمةالقيمة الماديةالمادية لهذهلهذه الحقنةالحقنة الشرجيةالشرجية حتيحتي يقوميقوم أحدأحد

بسرقتهابسرقتها».

قالقال الطبيبالطبيب: «الال قيمةقيمة لهالها عليعلي اإلطالقاإلطالق.. عامةعامة هيهي مجردمجرد كوزكوز صديءصديء
منمن الصفيحالصفيح يتصليتصل بخرطوم،بخرطوم، ولديناولدينا واحدةواحدة فقطفقط فيفي قسمقسم الرجالالرجال



وواحدةوواحدة فيفي قسمقسم الحريمالحريم. نحننحن الال نستطيعنستطيع االستغناءاالستغناء عنهاعنها ألنناألننا ننظفننظف
قولونقولون مرضيمرضي الغيبوبةالغيبوبة الكبديةالكبدية بانتظام،بانتظام، وعاملوعامل القسمالقسم هوهو الذيالذي يجرييجري

هذههذه العمليةالعملية. منذمنذ أسبوعينأسبوعين تبرعتبرع أحدأحد فاعليفاعلي الخيرالخير للقسمللقسم بحقنةبحقنة
شرجيةشرجية أنيقةأنيقة «زيزي العروسةالعروسة» لونهالونها أزرقأزرق جميلجميل.. هكذاهكذا صارصار لدينالدينا ثالثثالث
حقنحقن شرجية،شرجية، لكنلكن مشكلةمشكلة الروتينالروتين والبيروقراطيةوالبيروقراطية بالنسبةبالنسبة لهذهلهذه الهباتالهبات
هيهي أنهاأنها الال تدخلتدخل دفاتردفاتر العهدةالعهدة إالإال بعدبعد إجراءاتإجراءات معقدةمعقدة .. وهذاوهذا يعنييعني

ًئائا بالجهودبالجهود الذاتيةالذاتية وقعناوقعنا فيفي ذاتذات ً أنهأنه الال صاحبصاحب لهالها .. كلماكلما ابتعناابتعنا شيشي
ُُيتلفيتلف أوأو يسرقيسرق» المشكلة،المشكلة، وسرعانوسرعان ماما 

ــ«منمن الممكنالممكن أنأن يحتفظيحتفظ بهابها الطبيبالطبيب فيفي خزانتهخزانته».
ًبابا» ً ــ«هذاهذا يعقديعقد األموراألمور أكثرأكثر .. ألنهاألنها مطلوبةمطلوبة طيلةطيلة الوقتالوقت تقريتقري

ًًالال ثمثم طلبطلب استدعاءاستدعاء عاملعامل القسمالقسم .. فكرفكر المفتشالمفتش قليقلي

ًًرارا وقبلوقبل أنأن يوجهيوجه لهله أحدأحد أيأي اتهاماتهام راحراح يقسميقسم أغلظأغلظ دخلدخل العاملالعامل متوتمتوت
اإليماناإليمان أنهأنه الال يعرفيعرف أيأي شيءشيء عنعن مصيرمصير الحقنةالحقنة . فقطفقط هوهو كانكان يضعهايضعها
فيفي الحمامالحمام.. يعلقهايعلقها فوقفوق ماسورةماسورة الماءالماء الصدئةالصدئة وقدوقد استعملهااستعملها عشرعشر

مراتمرات فيفي يوميوم الجريمةالجريمة.

ــ«فيفي العاشرةالعاشرة مساءمساء أمسأمس دخلتدخلت الحمامالحمام معمع عمعم «شحاتةشحاتة» ألجريألجري
لهله الحقنةالحقنة ألنألن ابنهابنه غيرغير موجود،موجود، هناهنا فوجئتفوجئت بأنبأن الحقنةالحقنة ليستليست فيفي
مكانهامكانها .. لقدلقد جنجن جنونيجنوني وفتشتوفتشت كلكل مكانمكان فيفي القسمالقسم .. هكذاهكذا

اضطررتاضطررت أنأن أستعملأستعمل الحقنةالحقنة القديمةالقديمة»

سألهسأله المفتشالمفتش «مكالسترمكالستر» وهووهو يعيديعيد إشعالإشعال غليونهغليونه: «هلهل الحظتالحظت أنأن
هناكهناك منمن يهتميهتم بهابها بينبين مرضيمرضي القسمالقسم ؟؟»

قالقال العاملالعامل: «كلهمكلهم .. منذمنذ ظهرتظهرت بلونهابلونها األزرقاألزرق الجميلالجميل والكلوالكل ينظرينظر لهالها
بإعجاببإعجاب واشتهاءواشتهاء.. حتيحتي إننيإنني أنذرتأنذرت حكيمةحكيمة العهدةالعهدة منمن أننيأنني أخشيأخشي أنأن

ُُتسرقتسرق .. قالتقالت ليلي إنإن هذههذه ليستليست مسئوليتهامسئوليتها».
ًًدادا عنعن دائرةدائرة االشتباهاالشتباه ألنهألنه يتعرضيتعرض بالنسبةبالنسبة للمفتشللمفتش كانكان العاملالعامل بعيبعي



ًنانا ومنذومنذ أعوامأعوام طويلةطويلة. يجبيجب أنأن ً إلغراءاتإلغراءات كثيرةكثيرة معمع أجهزةأجهزة أغليأغلي ثمثم
تنحصرتنحصر دائرةدائرة الشكالشك فيفي الوجوهالوجوه الغريبةالغريبة عنعن القسمالقسم ..

راحراح يفكريفكر بحيرةبحيرة وهووهو يتأمليتأمل سحبسحب الدخانالدخان:
ــ«هذههذه سرقةسرقة محيرةمحيرة .. ماما الذيالذي يمكنيمكن أنأن يفعلهيفعله المرءالمرء بحقنةبحقنة شرجيةشرجية

ًًدادا عليعلي ماما أظنأظن». قذرةقذرة استعملهااستعملها العشراتالعشرات قبلهقبله ؟؟.. إنإن بيعهابيعها صعبصعب جج
ًًصاصا لكنلكن هذاهذا يمكنيمكن أنأن يسرقهايسرقها المرءالمرء لولو أرادأراد أنأن يفتتحيفتتح مستشفيمستشفي خاخا
يعقديعقد األموراألمور ألنهألنه قدقد يؤدييؤدي التهامالتهام األطباءاألطباء كذلككذلك. وفجأةوفجأة بدابدا أنهأنه وجدوجد

طرفطرف الخيطالخيط .. طلبطلب منمن الطبيبالطبيب قائمةقائمة بأسماءبأسماء المرضيالمرضي الذينالذين تقررتقرر
خروجهمخروجهم اليوماليوم. .. كانكان هناكهناك ثالثةثالثة مرضيمرضي. .. مريضمريض منهممنهم اسمهاسمه

ًنانا شرجيةشرجية بانتظامبانتظام. ً «بيوميبيومي أبوأبو سمكسمك» يتلقييتلقي حقحق

طلبطلب المفتشالمفتش أنأن يرييري عمعم «بيوميبيومي» هذا،هذا، وكانوكان المريضالمريض العجوزالعجوز
يجلسيجلس فوقفوق فراشهفراشه الذيالذي فرشفرش عليهعليه جريدة،جريدة، وفوقوفوق الجريدةالجريدة انتثرانتثر خليطخليط

منمن األرزاألرز والفولوالفول والخضاروالخضار وبقاياوبقايا الدجاجالدجاج والجبنوالجبن القديمالقديم .. طعامطعام
المستشفيالمستشفي معمع الطعامالطعام الذيالذي يرسلهيرسله أهلهأهله.. إنهإنه يجلسيجلس القرفصاءالقرفصاء حتيحتي

ًًفافا منمن أصنافأصناف الطعامالطعام الذيالذي أنكأنك لتحسبلتحسب قدمهقدمه الغليظةالغليظة الحافيةالحافية صنصن
يأكلهيأكله. . جوارجوار الرجلالرجل كانتكانت حاجياتهحاجياته التيالتي حزمهاحزمها بانتظاربانتظار قدومقدوم أسرتهأسرته

ليعيدوهليعيدوه لقريتهلقريته...
ــ«بسمبسم هللاهللا».

قالهاقالها عمعم «بيوميبيومي» لمفتشلمفتش سكوتالندياردسكوتالنديارد لكنلكن هذاهذا لملم يرديرد المجاملة،المجاملة،
ومدومد يدهيده يعبثيعبث فيفي حاجياتحاجيات الرجلالرجل ثمثم بحركةبحركة دراميةدرامية مدمد يدهيده إليإلي لفافةلفافة
صغيرةصغيرة وفتحها،وفتحها، وأماموأمام عيونعيون الجميعالجميع ظهرتظهرت الحقنةالحقنة الشرجيةالشرجية الزرقاءالزرقاء.
صاحصاح الجميعالجميع فيفي ذهولذهول غيرغير مصدقينمصدقين أنأن هذاهذا العجوزالعجوز الطيبالطيب يمكنيمكن أنأن
ًنانا كهذا،كهذا، ودمعتودمعت عيناعينا عاملعامل القسمالقسم وهووهو يدركيدرك أنأن العجوزالعجوز ً ًئائا ثميثمي ً يسرقيسرق شيشي

خدعهخدعه. لولو كانكان األمراألمر بيدهبيده لشنقهلشنقه هناهنا واآلنواآلن .

قالقال المفتشالمفتش وهووهو يشعليشعل غليونهغليونه فيفي رضارضا: «األمراألمر منطقيمنطقي وبديهيوبديهي يايا
ُُتباعتباع .. هناكهناك فيفي الغربالغرب عزيزيعزيزي «واطسونواطسون».. الحقنةالحقنة الشرجيةالشرجية لنلن 



لكنهلكنه غيرغير معروفمعروف فيفي Enema sex نوعنوع منمن الجنسالجنس الشاذالشاذ اسمهاسمه
بلدكمبلدكم لحسنلحسن الحظالحظ. .. إذنإذن منمن سرقسرق الحقنةالحقنة سرقهاسرقها الستعمالهالستعماله

الشخصيالشخصي فقطفقط .. كيكي ينظفينظف قولونهقولونه فيفي بيتهبيته. هكذاهكذا ضيقتضيقت دائرةدائرة
االشتباهاالشتباه.. شخصشخص يوشكيوشك عليعلي مغادرةمغادرة المستشفيالمستشفي ويشعرويشعر بالذعربالذعر ألنهألنه
الال يملكيملك ثمنثمن حقنةحقنة شرجيةشرجية يعالجيعالج بهابها نفسهنفسه فيفي بيتهبيته. هكذاهكذا اختمرتاختمرت
فكرةفكرة الجريمةالجريمة فيفي ذهنهذهنه وأحسنوأحسن التنفيذالتنفيذ وكادوكاد يفلتيفلت بفعلتهبفعلته لواللوال أنأن

المفتشالمفتش مكالسترمكالستر هناهنا».

ًًظاظا: «أناأنا كانكان العجوزالعجوز يبكييبكي بحرقة،بحرقة، عندماعندما تدخلتدخل الطبيبالطبيب المقيمالمقيم مالحمالح
كتبتكتبت لكلك الخروجالخروج صباحصباح اليوماليوم فمنفمن أينأين جئتجئت بهذهبهذه الوجبةالوجبة ؟؟»

بصوتبصوت خفيضخفيض اعترفاعترف العجوزالعجوز بأنهبأنه سرقسرق صينيةصينية منمن الفتاةالفتاة التيالتي توزعتوزع
ًًعاعا ،، وقدوقد أضافأضاف للصينيةللصينية بقايابقايا طعامطعام أمسأمس .. عمتعمت الوجباتالوجبات ألنهألنه كانكان جائجائ

السعادةالسعادة الجميعالجميع بينمابينما قالقال المفتشالمفتش فيفي رضارضا وهووهو يلبسيلبس معطفهمعطفه:
ــ «كانتكانت منمن أعقدأعقد القضاياالقضايا التيالتي قابلتهاقابلتها فيفي حياتيحياتي المهنية،المهنية، لكنلكن خالياخاليا

عقليعقلي الرماديةالرمادية لملم يعجزهايعجزها أنأن تحلتحل قضيةقضية الحقنةالحقنة الشرجيةالشرجية»

ًًماما لولو أنكأنك حذفتحذفت المفتشالمفتش ألنألن التحقيقالتحقيق كماكما قلتقلت لكلك : القصةالقصة واقعيةواقعية تماتما
قامقام بهبه الطبيبالطبيب المقيمالمقيم نفسه،نفسه، وهيوهي تثيرتثير أسئلةأسئلة كثيرةكثيرة عنعن مريضمريض فقيرفقير
وعاملوعامل فقيرفقير وممرضةوممرضة فقيرةفقيرة وطبيبوطبيب شابشاب فقيرفقير فيفي واقعواقع يزداديزداد قسوةقسوة
ًًعاعا منمن كلكل يوميوم. عمعم «بيوميبيومي» الذيالذي سرقسرق حقنةحقنة شرجيةشرجية باعتبارهاباعتبارها نونو
ًًالال. الرفاهيةالرفاهية يستحقيستحق مكانهمكانه بالبال شكشك ضمنضمن المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا

منمن ضمنضمن هذههذه المخلوقاتالمخلوقات - وماوما دمنادمنا فيفي عالمعالم المستشفياتالمستشفيات - ذلكذلك
ًًبابا منذمنذ أعوامأعوام بمرضبمرض مزمنمزمن نادرنادر يجعلهيجعله يبقييبقي فيفي الفتيالفتي الذيالذي كانكان مصامصا

ًًدا،دا، وقدوقد لوحظلوحظ أنهأنه يختفييختفي منمن فراشهفراشه المستشفيالمستشفي فتراتفترات طويلةطويلة جج
ًًالال بأعذاربأعذار الال تنتهيتنتهي تدفعتدفع الطبيبالطبيب المقيمالمقيم ًًرا،را، ويعودويعود محممحم والمستشفيوالمستشفي كثيكثي

إليإلي شطبشطب عبارةعبارة «خروجخروج هروبهروب» التيالتي كانكان قدقد كتبهاكتبها فيفي كراسةكراسة
ًًرارا .. وقدوقد انكشفانكشف األمراألمر.عندماعندما الحظالحظ العالجالعالج. لكنلكن أشياءأشياء كهذهكهذه الال تظلتظل سس
ًًبابا يتسوليتسول بقرببقرب مسجدمسجد «السيدالسيد البدويالبدوي» عليعلي كرسيكرسي أحدأحد األطباءاألطباء شاشا



متحرك،متحرك، والحظوالحظ أنأن الكرسيالكرسي المتحركالمتحرك قدقد كتبكتب عليعلي ظهرهظهره بحروفبحروف
واضحةواضحة «باطنةباطنة رجالرجال». الفتيالفتي لملم يكنيكن يفريفر منمن المستشفيالمستشفي فقطفقط بلبل
كانكان يفريفر بالمقعدبالمقعد المتحركالمتحرك كذلككذلك ليستخدمهليستخدمه أداةأداة للتسولللتسول !. بالطبعبالطبع
سببتسببت هذههذه القصةالقصة مشاكلمشاكل الال حصرحصر لهالها لعماللعمال القسمالقسم ورجالورجال األمناألمن

الذينالذين لملم يستطيعوايستطيعوا فهمفهم الطريقةالطريقة التيالتي كانكان الفتيالفتي يخرجيخرج بهابها كلكل مرةمرة.
ًيايا أمأم ً حدثحدث هذاهذا منذمنذ أعوامأعوام طويلةطويلة فالفال أعرفأعرف إنإن كانكان الفتيالفتي ماما زالزال حح
ًًرارا ًنانا للبرشامللبرشام كذلككذلك. عندماعندما تكونتكون فقيفقي ً توفيتوفي لكنيلكني أعرفأعرف أنهأنه كانكان مدممدم

ًنانا فالفال مفرمفر منمن أنأن تتحولتتحول إليإلي لصلص أوأو متسولمتسول أوأو تاجرتاجر مخدراتمخدرات.. ً ومدمومدم
هكذاهكذا تصيرتصير األموراألمور ....

ًًالال فيفي األسبوعاألسبوع ولناولنا لقاءلقاء آخرآخر معمع مزيدمزيد منمن المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
القادمالقادم

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""

( 3 ًًالال ( مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا
هلهل تراهاتراها ؟؟.. بالتأكيدبالتأكيد يمكنكيمكنك ذلكذلك.. منمن مكانكمكانك فيفي الشرفةالشرفة وكوبوكوب

ًًحاحا وتمارسوتمارس عملهاعملها الشايالشاي فيفي يدك،يدك، تراهاتراها وهيوهي تمشيتمشي فيفي الشارعالشارع صباصبا
اليومياليومي ...

ًًعاعا .. األكياساألكياس ماما هوهو عملهاعملها اليومياليومي ؟؟... التنقيبالتنقيب فيفي أكياسأكياس الزبالةالزبالة طبطب
السوداءالسوداء عدوعدو البيئةالبيئة إياها،إياها، والتيوالتي يضعهايضعها سكانسكان كلكل بنايةبناية أمامأمام بنايتهمبنايتهم
بانتظاربانتظار قدومقدوم الجرار،الجرار، وهذهوهذه األكياساألكياس هيهي هدفهدف هذههذه المرأةالمرأة التيالتي الال
اسماسم لهالها والوال وجهوجه لهالها... إنإن وجههاوجهها مغطيمغطي بطرحةبطرحة سوداء،سوداء، وهيوهي تجدتجد
السيرالسير فيفي حذرحذر وقدوقد تعلمتتعلمت الكثيرالكثير منمن طباعطباع القططالقطط الضالةالضالة وشراستهاوشراستها
وحذرهاوحذرها وتوجسهاوتوجسها الدائمالدائم.. قطقط أسودأسود كبيركبير يفتحيفتح األكياساألكياس ويبحثويبحث فيهافيها
عنعن شيءشيء يؤكليؤكل .. شيءشيء يلبسيلبس.. فردةفردة حذاءحذاء قديمةقديمة هناهنا وكيسوكيس منمن

الخبزالخبز الذيالذي انتهتانتهت صالحيتهصالحيته هناكهناك. ..
تعرفتعرف أنهأنه لولو رآهارآها أحدأحد السكانالسكان لشتمهالشتمها أوأو ضربها،ضربها، لذالذا تختارتختار هذههذه

الساعةالساعة المبكرةالمبكرة منمن النهارالنهار حيثحيث الال أحدأحد سواهاسواها والقططوالقطط الضالةالضالة ،، ومنومن



خلفهاخلفها يمتديمتد أثرهاأثرها .. أكياسأكياس فرغتفرغت منمن محتواهامحتواها وقدوقد اتسخاتسخ مدخلمدخل كلكل
بيتبيت منمن هذههذه البيوتالبيوت .. لكنهالكنها كماكما قلناقلنا تعلمتتعلمت طباعطباع القططالقطط فالفال يمكنيمكن أنأن

ًًدادا. ... يضبطهايضبطها أحدأحد أبأب
منمن أينأين جاءت؟جاءت؟.. أينأين تبيتتبيت ليلتهاليلتها ؟؟.. الجوابالجواب سهلسهل .. لقدلقد جاءتجاءت منمن

ًًالال والتيوالتي تجدهاتجدها فيفي حيثحيث يأتييأتي هؤالءهؤالء. .. تلكتلك المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
كلكل صوبصوب وكلوكل ركنركن. ...

عندماعندما تتواريتتواري هذههذه المرأةالمرأة - القطالقط تظهرتظهر أمأم «آيةآية». أمأم الواقفةالواقفة. عدةعدة
أعمالأعمال فيفي وقتوقت واحد،واحد، فهيفهي تنظفتنظف السياراتالسيارات الواقفةالواقفة .. فيفي الواقعالواقع هيهي

تزيدهاتزيدها قذارة،قذارة، لكنهالكنها ترفعترفع المساحتينالمساحتين عالمةعالمة الال شكشك فيهافيها عليعلي أنهاأنها
أنجزتأنجزت عملهاعملها. تبيعتبيع الشايالشاي لبائعيلبائعي الخضرالخضر وعمالوعمال البناءالبناء فيفي كلكل مكانمكان ..
تبتاعتبتاع الخبزالخبز لرباتلربات البيوتالبيوت - عندماعندما كانكان هناكهناك خبزخبز - وتبتاعوتبتاع الخضرالخضر منمن

ًًنانا تجلستجلس عليعلي الرصيفالرصيف تقطفتقطف الملوخيةالملوخية أوأو تقورتقور الكوسةالكوسة السوق،السوق، وأحياوأحيا
لواحدةلواحدة منمن رباتربات البيوتالبيوت المشغوالتالمشغوالت. الال يتميتم تنظيفتنظيف أيأي شقةشقة فيفي الحيالحي
ًًبابا كلهكله إالإال ووجدتووجدت أمأم «آيةآية» تقفتقف فيفي الشرفةالشرفة وهيوهي توسعتوسع المراتبالمراتب ضرضر
ًًنانا تقومتقوم بالصويتبالصويت عليعلي منمن يموتيموت منمن السادةالسادة كذلككذلك وتشاركوتشارك فيفي .. أحياأحيا

غسلغسل نسائهمنسائهم.
بمابما أنأن الفقرالفقر والمرضوالمرض واإلدمانواإلدمان هيهي عجالتعجالت دراجةدراجة ثالثية،ثالثية، فإنفإن أمأم آيةآية

لهالها ابنةابنة مصابةمصابة بعيببعيب خلقيخلقي فيفي الصمامالصمام األورطياألورطي وأختهاوأختها مصابةمصابة
بسرطانبسرطان القولون،القولون، وهيوهي نفسهانفسها مصابةمصابة بسقوطبسقوط رحميرحمي يجعلهايجعلها تبولتبول
عليعلي نفسهانفسها باستمرارباستمرار . لكنهالكنها الال تملكتملك ترفترف االعترافاالعتراف بالمرض،بالمرض، ألنهاألنها

ترتجفترتجف منمن اليوماليوم الذيالذي الال تقدرتقدر فيهفيه عليعلي العملالعمل.
قالتقالت ليلي ذلكذلك فيفي اليوماليوم الذيالذي رأيتهارأيتها فيهفيه متورمةمتورمة العينالعين معمع هاالتهاالت

سوداءسوداء كأنهاكأنها حيوانحيوان «الراكونالراكون» الذيالذي نراهنراه فيفي الموسوعاتالموسوعات المصورةالمصورة.
ًًبا،با، ألنهاألنها لملم تعطهتعطه المالالمال الذيالذي كسبتهكسبته : قالتقالت ليلي إنإن زوجهازوجها أوسعهاأوسعها ضرضر

ــ«كلكل مرةمرة يصرفيصرف القرشينالقرشين عليعلي الطينةالطينة والميةوالمية..»
ًًيايا.. إنهإنه مولعمولع بالزراعةبالزراعة إذنإذن بسذاجةبسذاجة بدابدا ليلي تصرفتصرف هذاهذا الرجلالرجل شاعرشاعر

وهووهو اهتماماهتمام راق،راق، لكنهالكنها ضحكتضحكت كاشفةكاشفة عنعن فمفم لملم تبقتبق فيهفيه سويسوي سنسن
واحدةواحدة وأخبرتنيوأخبرتني فيفي صبرصبر أنأن الميهالميه هيهي «البوظةالبوظة» والطينةوالطينة هيهي

«الحشيشالحشيش». هكذاهكذا رزقترزقت هذههذه المرأةالمرأة بالذاتبالذات بزوجبزوج ينفقينفق كلكل مليممليم



تكسبهتكسبه عليعلي الكيف،الكيف، والوال يعمليعمل عليعلي اإلطالق،اإلطالق، لتصدقلتصدق عليهعليه مقولةمقولة
«سوفوكليسسوفوكليس» فيفي مسرحيةمسرحية «أوديبأوديب» عنعن رجالرجال مصرمصر التيالتي أثارتأثارت

ًًماما ماما.. غيظيغيظي عندماعندما قرأتهاقرأتها يويو
ولهذاولهذا فهمتفهمت سرسر سعادتهاسعادتها البالغةالبالغة يوميوم رأيتهارأيتها تمارستمارس عملهاعملها برغمبرغم أنأن

ًًماما. قالتقالت ليلي فيفي مرح،مرح، خفيفةخفيفة كالعصفوركالعصفور: وجههاوجهها كلهكله كانكان متورمتور
ــ«بالكبالك إيهإيه ؟؟.. مشمش أبوأبو آيةآية طلقنيطلقني !!»

أبوأبو آيةآية يمكنيمكن الخالصالخالص منه،منه، لكنلكن كيفكيف يمكنيمكن الخالصالخالص منمن الفقرالفقر ؟؟..
ًًماما بعدبعد يوميوم ؟؟.. هللاهللا ًًقاقا يويو وكيفوكيف تعيشتعيش اليوماليوم وحصاروحصار الحياةالحياة يزداديزداد ضيضي
أعلمأعلم. لكنكلكنك تراهاتراها بسهولةبسهولة وهيوهي تحومتحوم حولحول محلمحل الجزارالجزار القريبالقريب منمن
دارنادارنا .. تقفتقف عليعلي بعدبعد خطواتخطوات وتنظروتنظر للحمللحم فيفي اشتهاء،اشتهاء، وتكرروتكرر منمن

دوندون مناسبةمناسبة:
ــ«كلكل سنةسنة وانتووانتو طيبينطيبين ..»

ًًالال تذكرتذكر أيةأية مناسبةمناسبة هذههذه .. الال توجدتوجد أيةأية مناسبةمناسبة دينيةدينية فتجهدفتجهد ذهنكذهنك محاومحاو
أوأو وطنيةوطنية .. ربماربما هوهو عيدعيد ميالدميالد الجزارالجزار ؟؟.. تكررتكرر «كلكل سنةسنة وانتواوانتوا

طيبينطيبين» مائةمائة مرةمرة وتحوموتحوم منمن جديد،جديد، حتيحتي تأتيتأتي اللحظةاللحظة المصيريةالمصيرية التيالتي
يمديمد فيهافيها الجزارالجزار يدهيده إليإلي قطعةقطعة لحملحم تزنتزن خمسةخمسة جراماتجرامات والوال تقبلتقبل أنأن
تأكلهاتأكلها قطةقطة محترمة،محترمة، فيلفهافيلفها فيفي كيسكيس ويناولهاويناولها لهالها فيفي اشمئزازاشمئزاز. تنطلقتنطلق
فيفي منتهيمنتهي السعادةالسعادة عالمةعالمة أنهاأنها لنلن تذوقتذوق ذرةذرة منمن هذاهذا اللحم،اللحم، لكنلكن
ّّفتفت هذههذه المرأةالمرأة حتيحتي لملم تعدتعد تريدتريد أيأي أوالدهاأوالدها سيفعلونسيفعلون ... لقدلقد شش

شيءشيء لنفسها،لنفسها، بلبل لهؤالءلهؤالء التعساءالتعساء الذينالذين جاءتجاءت بهمبهم للعالمللعالم.
فيفي وقفتهاوقفتها عندعند الجزارالجزار شيءشيء يذكرنييذكرني بالقططبالقطط الضالةالضالة... القططالقطط التيالتي
تقفتقف حولحول المحلالمحل مهمومةمهمومة قلقةقلقة بدورهابدورها .. هكذاهكذا الفقرالفقر عندماعندما يذيبيذيب

الحدودالحدود الال بينبين الطبقاتالطبقات بلبل بينبين األنواعاألنواع ذاتها،ذاتها، حتيحتي توشكتوشك أنأن تسمعتسمع ذلكذلك
القطالقط األجرباألجرب يقوليقول لذلكلذلك القطالقط األعوراألعور: «األخاألخ ملقاطملقاط واالواال هجامهجام ؟؟»

وتوشكوتوشك أمأم آيةآية أنأن تموءتموء.
تنصرفتنصرف أمأم «آيةآية» فقطفقط ليحتلليحتل مكانهامكانها أمامأمام الجزارالجزار أبوأبو «عمادعماد» أوأو أبوأبو

ًًدادا.. متسولمتسول كلكل ثالثثالث دقائقدقائق ًيايا جج ً «صالحصالح» .. معدلمعدل التقاطرالتقاطر قدقد صارصار عالعال
...

ًًماما والمكوةوالمكوة منمن نهايةنهاية الشارعالشارع تريتري «رضارضا» الصغيرالصغير ذاذا الستالست أعوامأعوام قادقاد



ًيايا ً تحتتحت إبطهإبطه عليعلي قطعةقطعة خشبخشب كانتكانت مسندمسند مقعد،مقعد، وهووهو يرفعيرفع ذراعهذراعه عالعال
بشماعةبشماعة عليهاعليها سروالسروال مكويمكوي.. بمعجزةبمعجزة ماما يتمكنيتمكن أالأال يتسخيتسخ طرفطرف
السروالالسروال بالغباربالغبار برغمبرغم قامتهقامته القصيرة،القصيرة، وهووهو يدقيدق جرسجرس البابالباب ثمثم

يستفيديستفيد منمن وقتهوقته بأنبأن يشوطيشوط قطعةقطعة طوبطوب صغيرةصغيرة إليإلي أنأن ينفتحينفتح البابالباب.
ًًالال المبلغالمبلغ البسيطالبسيط «رضارضا» يتمنييتمني أنأن يلعبيلعب طيلةطيلة اليوم،اليوم، لكنلكن أباهأباه يريديريد فعفع
ًئائا ً الذيالذي عليهعليه منمن هذاهذا العمل،العمل، دعكدعك منمن أنأن األسطياألسطي «بيوميبيومي» ليسليس سيسي
ًًرارا. تفتحتفتح لهله البابالباب ربةربة البيتالبيت وتسألهوتسأله عنعن الثمن،الثمن، لكنهلكنه مهتممهتم والوال يضربهيضربه كثيكثي
ًًالال بأنبأن يسترديسترد الشماعةالشماعة .. هذاهذا أهمأهم ماما فيفي الموضوعالموضوع والسببوالسبب األولاألول أوأو

لتلقيهلتلقيه الضرباتالضربات. صوتصوت البامالبام بامبام طاخطاخ طوخطوخ يلفتيلفت نظرهنظره بشدةبشدة فيطلفيطل منمن
فرجةفرجة البابالباب ليريليري طفلينطفلين بثياببثياب حسنةحسنة يلعبانيلعبان «باليبالي ستيشنستيشن»،، فينسيفينسي
ًًماما معمع الشاشةالشاشة حيثحيث دراجةدراجة نفسهنفسه ويزحفويزحف بضعبضع خطواتخطوات ويندمجويندمج تماتما

بخاريةبخارية تطاردتطارد سيارةسيارة وتطلقوتطلق عليهاعليها النارالنار.
ًًعاعا وتعطيهوتعطيه المالالمال وتفاحةوتفاحة ًًالال لكنهالكنها تعودتعود سريسري يتمنييتمني أنأن تتأخرتتأخر ربةربة البيتالبيت قليقلي

ًًالال منمن رميهارميها! .. بهذابهذا فاسدةفاسدة وجدتوجدت أنهأنه منمن األفضلاألفضل أنأن تعطيهاتعطيها لهله بدبد
تجمعتجمع بينبين اإلحساناإلحسان والتخلصوالتخلص منمن التفاحالتفاح الفاسدالفاسد. وينصرفوينصرف رضارضا الصغيرالصغير

.. الال يعنيهيعنيه أنهأنه صغيرصغير السنالسن جدًاجدًا .. الال تعنيهتعنيه األسئلةاألسئلة الكثيرةالكثيرة عنعن الغدالغد
وكيفوكيف يتعلميتعلم ويتزوجويتزوج ويسكنويسكن. .. الال تعنيهتعنيه حقيقةحقيقة أنأن هذههذه األسرةاألسرة التيالتي
تبدوتبدو ثريةثرية قدقد بدأتبدأت تئنتئن بدورهابدورها منمن الغالءالغالء... كلكل هذاهذا الال يعنيهيعنيه. ماما يعنيهيعنيه
هوهو أنهأنه سيعرجسيعرج عليعلي الحارةالحارة القريبةالقريبة ليلعبليلعب الكرةالكرة الشرابالشراب لمدةلمدة عشرعشر
دقائقدقائق معمع الوادالواد بطاطة،بطاطة، وسوفوسوف يزعميزعم لألسطيلألسطي أنأن صاحبةصاحبة البيتالبيت هيهي

التيالتي أخرتهأخرته.. إنإن المستقبلالمستقبل رائعرائع .. رائعرائع لدرجةلدرجة الال توصفتوصف. ....
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""

ًًالال «4» مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا
موكبموكب الزفافالزفاف الفاخرالفاخر يتقدميتقدم نحونحو مدخلمدخل قاعةقاعة األفراحاألفراح الكبري،الكبري، والعريسوالعريس
والعروسوالعروس يتظاهرانيتظاهران بالسعادة،بالسعادة، يحيطيحيط بهمابهما أفرادأفراد األسرةاألسرة واألصدقاء،واألصدقاء،
وقدوقد خرجخرج الجميعالجميع القتناصالقتناص الفرصالفرص. ابنابن فالنفالن بيهبيه وابنةوابنة عالنعالن بيهبيه.. إنهإنه
ًًقاقا. هناكهناك تلكتلك الفرقةالفرقة التيالتي تقومتقوم بالزفة،بالزفة، وهموهم كالعادةكالعادة لحدثلحدث مهممهم حح



مجموعةمجموعة منمن الفتيةالفتية يحملونيحملون الدفوفالدفوف وفيوفي وجهوجه كلكل منهممنهم أثرأثر منمن
مشاجرةمشاجرة قديمةقديمة بالمطاوي،بالمطاوي، والوال تفهمتفهم أيأي حرفحرف منمن الذيالذي ينشدونهينشدونه سويسوي
أنأن كلكل مقطعمقطع ينتهيينتهي بكلمةبكلمة «الليلةالليلة».. يضغطونيضغطون عليهاعليها لتعطيلتعطي إيحاءاتإيحاءات

بذيئةبذيئة غامضةغامضة. . منمن مكانمكان ماما تدويتدوي زغرودةزغرودة ويقذفويقذف أحدهمأحدهم بقطعبقطع
الشيكوالتهالشيكوالته الفاخرةالفاخرة فوقفوق العريسالعريس فتساقطفتساقط. عليعلي األرضاألرض. هناهنا - منمن

مكانمكان ماما وبطريقةوبطريقة ماما - ظهرظهر هؤالءهؤالء الصبيةالصبية الثالثةالثالثة بثيابهمبثيابهم القذرةالقذرة
المرقعةالمرقعة .. وثبواوثبوا كالقرودكالقرود منمن وراءوراء األشجاراألشجار لينقضوالينقضوا عليعلي قطعقطع

الشيكوالتهالشيكوالته عليعلي األرضاألرض. فمافما إنإن استعاداستعاد القومالقوم رشدهمرشدهم حتيحتي انهالواانهالوا
بالركالتبالركالت عليعلي هؤالءهؤالء الثالثةالثالثة.. هؤالءهؤالء األوغاداألوغاد الذينالذين شوهواشوهوا صورةصورة

الفيديوالفيديو وطابعوطابع الرقيالرقي العامالعام ..
ــ«ولهوله يايا ابنابن الـالـ .وسعوسع يايا لهله !»

ًًدادا عنعن هذههذه القذارةالقذارة .. الال تتسختتسخ للركالتللركالت مزيةمزية مهمةمهمة هيهي أنهاأنها تبقيكتبقيك بعيبعي
بذلتكبذلتك والوال يداكيداك ..

لكنلكن الصبيةالصبية تلقواتلقوا الضرباتالضربات وهربواوهربوا وهموهم مفعمونمفعمون بالسعادةبالسعادة .. لقدلقد
امتألتامتألت األيدياأليدي بالشيكوالتهبالشيكوالته وهذاوهذا هوهو ماما يهميهم فيفي الوقتالوقت الحاليالحالي. صديقيصديقي
ًًفافا ضمنضمن الواقفينالواقفين فنظرتفنظرت لهله ونظرونظر ليلي وعرفناوعرفنا أنناأننا نفكرنفكر األديباألديب كانكان واقواق

ًًساسا: «جوركيجوركي» بينادينيبيناديني ! أيأي أننيأنني فيفي الشيءالشيء ذاتهذاته .. قلتقلت لهله هامهام
تخيلتتخيلت ماما كانكان «مكسيممكسيم جشكجشك.» سيكتبهسيكتبه لولو رأيرأي هذاهذا الموقفالموقف.. هؤالءهؤالء

الصبيةالصبية آتونآتون منمن عالمهعالمه بالبال شكشك ..
ًًالال ؟؟.. إليإلي أينأين يذهبونيذهبون ؟؟.. الال أحدأحد يعرفيعرف .. بعدبعد أنأن منمن أينأين يأتونيأتون فعفع
يأكلوايأكلوا الشيكوالتهالشيكوالته سوفسوف يبحثونيبحثون عنعن شيءشيء آخرآخر يسرقونه،يسرقونه، ثمثم ينامونينامون
فيفي الشارعالشارع إليإلي أنأن يظفريظفر بهمبهم «توربينيتوربيني» آخرآخر يغتصبهميغتصبهم فوقفوق سقفسقف

القطارالقطار التوربينيالتوربيني ثمثم يلقييلقي بهمبهم منمن فوقهفوقه ليموتواليموتوا.. هذاهذا بالنسبةبالنسبة لسعداءلسعداء
الحظالحظ منهممنهم ..

ًًماما والوال دوردور لخياليلخيالي فيها،فيها، لكنيلكني قمتقمت بالطبعبالطبع كلكل هذههذه القصصالقصص واقعيةواقعية تماتما
بتغييربتغيير األسماءاألسماء. لملم أنسأنس بعدبعد قصةقصة «عادلعادل» مريضمريض الصدرالصدر الذيالذي كانكان

ًًبابا بعدةبعدة كوارثكوارث فيفي الرئتين،الرئتين، وقمتوقمت فيفي جلسةجلسة علميةعلمية بعرضبعرض صورةصورة مصامصا
األشعةاألشعة الخاصةالخاصة بهبه وعليهاوعليها اسمهاسمه الكاملالكامل. يومهايومها قالتقالت ليلي دد. «وفاءوفاء

الشيميالشيمي» أستاذأستاذ األمراضاألمراض الصدريةالصدرية: "كانكان يجبيجب أنأن تحذفتحذف االسماالسم.. هوهو



مشمش كفايةكفاية اللياللي هوهو فيهفيه. لملم أنسأنس عبارةعبارة اللوماللوم هذههذه قط،قط، وتذكرتوتذكرت أنناأننا
ًًنانا نعاملنعامل هؤالءهؤالء التعساءالتعساء كأشياءكأشياء حتيحتي إنإن لملم نتعمدنتعمد القسوةالقسوة .. أحياأحيا

ًًالال.. عمعم «حسنحسن» واحدواحد آخرآخر منمن تلكتلك المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
بواببواب البنايةالبناية العجوزالعجوز الطيبالطيب .. إنهإنه واحدواحد آخرآخر ممنممن يعملونيعملون كلكل شيءشيء فيفي
كلكل وقتوقت أليألي شخصشخص. .. يعيشيعيش معمع زوجتهزوجته وابنهوابنه فيفي المدينةالمدينة بينمابينما يتركيترك

بناتهبناته معمع عمتهنعمتهن فيفي قريتهقريته. إنهإنه الال يستطيعيستطيع أنأن يطمئنيطمئن لوجودلوجود بناتهبناته
المليحاتالمليحات مكتمالتمكتمالت األنوثةاألنوثة فيفي هذههذه المدينةالمدينة المليئةالمليئة بالشباببالشباب الرقيعالرقيع ..

الشبابالشباب الذيالذي يحلقيحلق شاربهشاربه ويركبويركب سياراتسيارات فاخرةفاخرة «أمهأمه جايبهالهجايبهاله»
يصدريصدر بهابها صوتصوت فرملةفرملة عاليةعالية. هذاهذا دليلدليل كافكاف عليعلي رقاعتهم،رقاعتهم، وعندماوعندما

ًنانا أنأن هذاهذا الفتيالفتي ً يمسحيمسح سيارةسيارة واحدواحد منمن هؤالءهؤالء بالمنشفةبالمنشفة فإنهفإنه يعرفيعرف يقييقي
ذاهبذاهب لممارسةلممارسة الكبائرالكبائر بأنواعهابأنواعها .. الال .. لنلن تصمدتصمد أيأي بنتبنت منمن بناتهبناته أمامأمام

وغدوغد منمن هذاهذا النوعالنوع.
فقطفقط يسمحيسمح البنهالبنه بأنبأن يوجديوجد هناهنا معه،معه، وقدوقد لمحتلمحت الطفلالطفل ذاتذات مرةمرة
فأدركتفأدركت أنهأنه مصابمصاب بمرضبمرض عضالعضال .. الال أعرفأعرف ماما هوهو بالضبطبالضبط ألننيألنني

ًًرارا فيفي أمراضأمراض الوراثةالوراثة لكنهلكنه كارثةكارثة. ولهذاولهذا أرسلتهأرسلته معمع عديدعديد منمن لستلست خبيخبي
التوصياتالتوصيات إليإلي أحدأحد أساتذةأساتذة طبطب األطفالاألطفال منمن أصدقائيأصدقائي.. افعلافعل كلكل

ًًماما .أرجوكأرجوك. .. شيءشيء والوال تأخذتأخذ منهمنه مليملي
ًًرارا بعدبعد ماما رأيرأي الطفلالطفل .. هذههذه حالةحالة البدالبد يتصليتصل بيبي أستاذأستاذ األطفالاألطفال مذعومذعو

ًًالال.. إنهاإنها حالةحالة متقدمةمتقدمة. المرضالمرض النادرالنادر الفالني،الفالني، منمن دخولهادخولها المستشفيالمستشفي حاحا
والبدوالبد منمن أنأن تكونتكون فيفي المستشفيالمستشفي هناهنا واآلن،واآلن، وإالوإال فهوفهو غيرغير مسئولمسئول

عماعما سيحدثسيحدث..
لكنلكن عمعم «حسنحسن» يرفضيرفض .. يرفضيرفض بإصراربإصرار .. يقوليقول ليلي :

ــ «سعادتكسعادتك أناأنا مشمش عايزعايز لهله دخولدخول.. أناأنا عاوزعاوز شويةشوية برشامبرشام وإبروإبر
بسبس..»

ًًماما ألنألن أوكدأوكد لنهلنه أنناأننا ستجاوزناستجاوزنا هذههذه المرحلةالمرحلة منذمنذ زمن،زمن، وأنهوأنه لنلن يدفعيدفع مليملي
ًئائا .. لكنلكن ً المستشفيالمستشفي مجانيمجاني .. أستاذأستاذ األطفالاألطفال وعدوعد بأالبأال يدفعيدفع الرجلالرجل شيشي

عمعم «حسنحسن» مصرمصر. ...
هناهنا فقطفقط أفهمأفهم الحقيقةالحقيقة: قطارقطار الحياةالحياة سريعسريع الال يسمحيسمح لهله بالقفزبالقفز منهمنه
لمرضهلمرضه أوأو مرضمرض أحدأحد منمن أسرتهأسرته. معنيمعني دخولدخول المستشفيالمستشفي هوهو أنأن



يستغنييستغني عنعن زوجتهزوجته عدةعدة أيامأيام ألنهاألنها ستكونستكون معمع الطفلالطفل. حياتهحياته الال تسمحتسمح
بهذابهذا الترفالترف.. هناكهناك أفواهأفواه جائعةجائعة فيفي القريةالقرية تحتاجتحتاج إليإلي منمن يطعمها،يطعمها،
وهناكوهناك فتياتفتيات البدالبد منمن تزويجهنتزويجهن وتجهيزهن،وتجهيزهن، وهووهو لنلن يقدريقدر عليعلي ذلكذلك
فيفي غيابغياب زوجتهزوجته. أماأما النقطةالنقطة الثانيةالثانية األهماألهم فهيفهي أنأن الطفلالطفل بحالتهبحالته
الحاليةالحالية يتيحيتيح لهله الظفرالظفر بمابما يهبهيهبه ذووذوو القلوبالقلوب الرحيمة،الرحيمة، أماأما دخولدخول

المستشفيالمستشفي فهوفهو الخرابالخراب التامالتام.. لملم أصدقأصدق هذاهذا التصورالتصور حتيحتي أكدهأكده ليلي
ًبابا فيفي العالجالعالج بلبل هوهو راغبراغب ً عددعدد منمن سكانسكان العمارةالعمارة: الرجلالرجل ليسليس راغراغ
فيفي التسولالتسول فقطفقط .. لولو أردتأردت أنأن تخدمهتخدمه فلتعطهفلتعطه ماما تيسرتيسر منمن مالمال فيفي

جيبك،جيبك، لكنلكن الال تتفلسفتتفلسف بعقلكبعقلك المترفالمترف الذيالذي أتلفتهأتلفته الكتب،الكتب، والوال تزدتزد متاعبهمتاعبه
وتشعرهوتشعره بأنهبأنه أبأب قصرقصر. ..

منمن الغريبالغريب بالفعلبالفعل أنأن الرجلالرجل صارصار يتحاشانييتحاشاني كالطاعونكالطاعون. لقدلقد كانتكانت
حياتهحياته تسيرتسير عليعلي وتيرةوتيرة منتظمةمنتظمة قاسيةقاسية لكنلكن يمكنيمكن التنبؤالتنبؤ بها،بها، فجئتفجئت أناأنا
ألشعرهألشعره بأنهبأنه مقصرمقصر وأنوأن هناكهناك الكثيرالكثير ممامما يقدريقدر عليعلي عملهعمله... هكذاهكذا لملم

ًيايا بمعجزةبمعجزة ماما ... ً ًًضاضا وحوح يعديعد يطيقيطيق رؤيتي،رؤيتي، وماوما زالزال طفلهطفله مريمري
ًًنانا عليعلي ًًالال.. هذههذه المخلوقاتالمخلوقات يرغمهايرغمها القهرالقهر أحياأحيا المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
أنأن تفقدتفقد بعضبعض آدميتها،آدميتها، منمن ثمثم تصيرتصير أكثرأكثر قسوةقسوة. .. هذههذه القصةالقصة لملم أمرأمر
ًًماما عاشهاعاشها كاملةكاملة بهابها لكنلكن أحدأحد األطباءاألطباء منمن أصدقائيأصدقائي الموثوقالموثوق بكالمهمبكالمهم تماتما

بمابما تطرحهتطرحه منمن عالماتعالمات استفهاماستفهام. الصغيرالصغير «جمعةجمعة» مصابمصاب بالتهاببالتهاب
رئويرئوي متقدممتقدم وهبوطوهبوط فيفي القلبالقلب .. أمهأمه فالحةفالحة تعسةتعسة نحيلةنحيلة مذعورةمذعورة يبدويبدو
أنهاأنها تعيشتعيش بمعجزةبمعجزة ماما. تمتم دخولدخول الرضيعالرضيع ليالليال إليإلي قسمقسم األطفالاألطفال وقلبهوقلبه

يكافحيكافح كيكي ينبضينبض كلكل نبضة،نبضة، وتموتم وضعوضع قناعقناع األكسجيناألكسجين عليعلي أنفهأنفه
ًيايا. جوارجوار فراشفراش «جمعةجمعة» أمأم ً الصغيرالصغير ألنهألنه الشيءالشيء الواهنالواهن الذيالذي يبقيهيبقيه حح
ًًرارا تجلستجلس ورضيعهاورضيعها فيفي حجرهاحجرها وكانوكان قدقد شفيشفي أخريأخري محنكةمحنكة أكثرأكثر فقفق
ًبابا . إنهاإنها تراقبتراقب جارتهاجارتها المذعورةالمذعورة أمأم «جمعةجمعة» وتمصمصوتمصمص بشفتيهابشفتيها ً تقريتقري

ًًماما بكلمةبكلمة «يايا شابةشابة» أوأو «يادلعدييادلعدي»... وتوصيهاوتوصيها ببضعةببضعة أشياءأشياء تنتهيتنتهي دائدائ
صديقيصديقي الطبيبالطبيب يجلسيجلس فيفي مكتبه،مكتبه، وأموأم «جمعةجمعة» تتركتترك رضيعهارضيعها عليعلي
الفراشالفراش إليإلي أنأن تجدتجد دورةدورة المياهالمياه فيفي تلكتلك الممراتالممرات المظلمة،المظلمة، وتطلبوتطلب
منمن جارتهاجارتها المحنكةالمحنكة أنأن تعنيتعني بهبه. ينهضينهض الطبيبالطبيب ليدخلليدخل العنبرالعنبر فيفاجأفيفاجأ

ًًبابا عليعلي ظهرهظهره بمشهدبمشهد الال يفارقيفارق كوابيسهكوابيسه.. «جمعةجمعة» الصغيرالصغير مقلومقلو



ًبابا للهواءللهواء وصدرهوصدره يعلويعلو ويهبطويهبط بطريقةبطريقة ً كسلحفاةكسلحفاة أزرقأزرق اللوناللون يجاهديجاهد طلطل
مثيرةمثيرة للشفقة،للشفقة، أماأما قناعقناع األكسجيناألكسجين فقدفقد انتزعتهانتزعته األماألم المحنكةالمحنكة ووضعتهووضعته
عليعلي أنفأنف ابنهاابنها هيهي !.. لقدلقد اعتقدتاعتقدت أنأن األكسجيناألكسجين شيءشيء ثمينثمين ومفيدومفيد

للجميع،للجميع، لهذالهذا قررتقررت أنأن تسرقتسرق بضعةبضعة أنفاسأنفاس منهمنه لرضيعهالرضيعها فيفي غيابغياب أمهأمه
.. لملم تكنتكن تنويتنوي تركترك «جمعةجمعة» حتيحتي الموتالموت. .. بالتأكيدبالتأكيد كانتكانت ستعيدستعيد

القناعالقناع فيفي الوقتالوقت المناسب،المناسب، لكنلكن الفقرالفقر يولديولد غريزةغريزة «االستخساراالستخسار» حتيحتي
لولو لملم يكنيكن رضيعهارضيعها بحاجةبحاجة لهذالهذا....

ًًالال.... وماوما زلنازلنا معمع المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""
ًًالال «5» مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا

،،2007 سبتمبرسبتمبر 16 خبرخبر شديدشديد الروعةالروعة نشرتهنشرته جريدةجريدة« األهراماألهرام» فيفي
وهووهو يحكييحكي التاليالتالي بالحرفبالحرف:

«تعرضتعرض أحدأحد تجارتجار الصاغةالصاغة بالعريشبالعريش لسرقةلسرقة منزلهمنزله أثناءأثناء خروجهخروجه لشراءلشراء
بعضبعض االحتياجاتاالحتياجات ،، هذاهذا عليعلي الرغمالرغم منمن إحكامإحكام وإغالقوإغالق النوافذالنوافذ

واألبواب،واألبواب، ألنهألنه يحتفظيحتفظ بالمجوهراتبالمجوهرات داخلداخل منزلهمنزله ،، وبعدوبعد ساعةساعة ونصفونصف
ألفألف جنيهجنيه قدقد سرقتسرقت . 250 فقطفقط عادعاد فوجدفوجد جميعجميع المصوغاتالمصوغات وتقدروتقدر بـبـ

وأمروأمر اللواءاللواء منتصرمنتصر شعيبشعيب - مديرمدير أمنأمن شمالشمال سيناءسيناء- والعميدوالعميد عليعلي
أبوزيدأبوزيد- مديرمدير إدارةإدارة البحثالبحث الجنائيالجنائي- بتشكيلبتشكيل فريقفريق بحثبحث برئاسةبرئاسة الرائدالرائد
أحمدأحمد رمضانرمضان -رئيسرئيس مباحثمباحث قسمقسم ثانيثاني العريشالعريش - وتبينوتبين أنأن أحدأحد

ًًقاقا لهله يقيمانيقيمان بجواربجوار منزلمنزل الصائغالصائغ شوهداشوهدا بعدبعد السرقةالسرقة معمع الطالبالطالب وصديوصدي
مجموعةمجموعة منمن أصدقائهماأصدقائهما........»

ًًعاعا شوهدشوهد ًًدادا .. هذاهذا ماما اعتدناهاعتدناه فيفي الحوادثالحوادث المماثلةالمماثلة .. طبطب جميلجميل جج
السارقالسارق وصاحبهوصاحبه فيفي أحدأحد المالهيالمالهي الليليةالليلية يشربانيشربان أغليأغلي الخمورالخمور

وينفقانوينفقان بسخاءبسخاء عليعلي الراقصاتالراقصات واللياليوالليالي الحمراءالحمراء.. لكنلكن الخبرالخبر يقوليقول:
«شوهداشوهدا بأحدبأحد المطاعمالمطاعم الكبريالكبري بالعريشبالعريش يتناوالنيتناوالن شاورمةشاورمة ويشربونويشربون
مياهًامياهًا غازيةغازية غاليةغالية الثمن،الثمن، وبسؤالهماوبسؤالهما عنعن مصدرمصدر النقودالنقود التيالتي بحوزتهمابحوزتهما
انهاراانهارا واعترفاواعترفا ،، والطريفوالطريف أنأن أحدأحد اللصيناللصين وجهوجه العتابالعتاب لزميلهلزميله أثناءأثناء

التحقيقالتحقيق: قلتقلت لكلك بالشبالش شاورمةشاورمة البوليسالبوليس هيشتبههيشتبه فينافينا.. وإنتوإنت صممتصممت



عليهاعليها أهمأهم قبضواقبضوا عليناعلينا»!
يايا نهارنهار أسودأسود !... حتيحتي اللصوصاللصوص تدنيتدني حالهمحالهم إليإلي هذههذه الدرجةالدرجة ؟؟.. لملم
يقبضيقبض عليهماعليهما وهماوهما يلعبانيلعبان القمارالقمار فيفي فندقفندق فاخر،فاخر، ولكنولكن قبضقبض عليهماعليهما
وهماوهما - هذانهذان الوغدانالوغدان الشرهانالشرهان - يأكالنيأكالن الشاورمةالشاورمة ويشربانويشربان المياهالمياه

الغازيةالغازية غاليةغالية الثمنالثمن. ثمثم ماما هيهي المياهالمياه الغازيةالغازية «غاليةغالية الثمنالثمن» هذههذه ؟؟..
«كانزكانز» يعنييعني ؟؟.. وهلوهل أكلأكل الشاورمةالشاورمة صارصار مصدرمصدر اشتباهاشتباه يدفعيدفع مخبريمخبري

الشرطةالشرطة للشكللشك فيفي مصدرمصدر هذاهذا الـالـ ؟؟...
ًًساسا منمن أيةأية ضحيةضحية محتملة،محتملة، والدليلوالدليل أنهماأنهما ًبابا وبؤوبؤ ً هذانهذان لصانلصان أكثرأكثر غلغل
جائعانجائعان .. سرقاسرقا ربعربع مليونمليون فكانفكان أولأول شيءشيء فعالهفعاله هوهو شراءشراء

ًًدادا أنهأنه قامقام بجريمةبجريمة ساندوتشيساندوتشي شاورمةشاورمة.. والفتيوالفتي الفطينالفطين يعرفيعرف جيجي
شنعاءشنعاء بأكلبأكل الشاورمة،الشاورمة، حتيحتي أنهأنه يوجهيوجه اللوماللوم لصاحبهلصاحبه عليعلي هذاهذا

االستعراضاالستعراض األحمقاألحمق الذيالذي قاماقاما بهبه. ليسليس عنديعندي تفسيرتفسير لغرابةلغرابة هذاهذا الخبرالخبر
سويسوي أنأن يكونيكون ساندوتشساندوتش الشاورمةالشاورمة فيفي العريشالعريش ثمنهثمنه خمسةخمسة آالفآالف

جنيهجنيه!
ًًقاقا ليلي يعديعد نفسهنفسه أنهأنه لولو رزقرزق بمليونبمليون جنيه،جنيه، فلسوففلسوف يكونيكون تذكرتتذكرت صديصدي
أولأول شيءشيء يفعلهيفعله هوهو شراءشراء كيلوكيلو منمن الكفتةالكفتة والتهامهوالتهامه وحده،وحده، دوندون أنأن
يشعريشعر بتأنيببتأنيب الضميرالضمير الذيالذي يالزميالزم المصريالمصري منمن الطبقةالطبقة المتوسطةالمتوسطة عندعند

التهامالتهام اللحوماللحوم!
تغيرتغير أنماطأنماط اللصوصية،اللصوصية، واالهتماماتواالهتمامات غيرغير العاديةالعادية لديلدي اللصوصاللصوص تثيرتثير
دهشتيدهشتي وتعطيوتعطي فكرةفكرة أفضلأفضل عنعن التغيراتالتغيرات االجتماعيةاالجتماعية. فيفي المقالالمقال
األولاألول حكيتحكيت عنعن سرقةسرقة الخبزالخبز منمن الطابورالطابور بطريقةبطريقة (اخطفاخطف واجرواجر)،،
وبعدوبعد هذاهذا قرأناقرأنا عنعن عصابةعصابة متخصصةمتخصصة فيفي السطوالسطو عليعلي الخبزالخبز. هناكهناك

تنظيماتتنظيمات عصابيةعصابية كاملةكاملة مهتمةمهتمة بسرقةبسرقة أغطيةأغطية البالعاتالبالعات.. السؤالالسؤال
المنطقيالمنطقي هناهنا هوهو مديمدي االستفادةاالستفادة منمن غطاءغطاء بالعة،بالعة، لكنلكن اإلجابةاإلجابة هيهي
أنهاأنها ثروةثروة ثقيلةثقيلة منمن الحديدالحديد الزهرالزهر يسهليسهل بيعهابيعها. وهكذاوهكذا تتحولتتحول الشوارعالشوارع

ببطءببطء إليإلي غربالغربال مليءمليء بالثقوب،بالثقوب، ونسمعونسمع عنعن السيدةالسيدة الوقورالوقور التيالتي مشتمشت
ًًالال فسقطتفسقطت فيفي بالوعةبالوعة.. الال تنستنس أنأن هناكهناك منمن يسرقيسرق فيفي شارعهاشارعها ليلي
اللمباتاللمبات منمن أعمدةأعمدة النورالنور كذلككذلك . هكذاهكذا وجدتوجدت هذههذه السيدةالسيدة الوقورالوقور
نفسهانفسها فيفي موقفموقف الال تحسدتحسد عليه،عليه، بينمابينما سائقسائق سيارةسيارة نصفنصف نقلنقل ابنابن



حاللحالل يربطهايربطها بحبلبحبل غليظغليظ «سلبةسلبة» ويتعاونويتعاون معمع أوالدأوالد حاللحالل آخرينآخرين عليعلي
إنقاذهاإنقاذها..

هناكهناك تلكتلك القريةالقرية قربقرب مدينتيمدينتي التيالتي استيقظتاستيقظت عليعلي رائحةرائحة عطنةعطنة تجتاحتجتاح
المكان،المكان، وبالتدقيقوبالتدقيق والبحثوالبحث اتضحاتضح أنأن هناكهناك عصابةعصابة تخصصتتخصصت فيفي سرقةسرقة
أبوابأبواب المقابرالمقابر الحديديةالحديدية.. يعنييعني تصحوتصحو القريةالقرية لتجدلتجد أنأن كلكل مقابرمقابر أعزائهاأعزائها
مفتوحةمفتوحة. وماذاوماذا عنعن المطبالمطب الصناعيالصناعي الذيالذي اضطروااضطروا إلزالتهإلزالته ألنألن هناكهناك

منمن يسرقيسرق فيفي كلكل مرةمرة الالفتةالالفتة التيالتي تنذرتنذر بوجودهبوجوده . هكذاهكذا تكررتتكررت
الحوادثالحوادث كلماكلما اندفعتاندفعت «سارةسارة عليعلي الطريقالطريق السريعالسريع لتكتشفلتكتشف المطبالمطب
فجأة،فجأة، فيضغطفيضغط سائقهاسائقها الفراملالفرامل وتنقلبوتنقلب.. ماذاماذا يمكنيمكن عملهعمله بالفتةبالفتة كتبكتب
عليهاعليها «احترساحترس .. أمامكأمامك مطبمطب صناعيصناعي» ؟؟.. هناكهناك بالتأكيدبالتأكيد جهةجهة ماما

تشتريتشتري هذههذه الالفتاتالالفتات ومعهاومعها كلكل أغطيةأغطية البالعاتالبالعات وبواباتوبوابات المقابرالمقابر!
ًًرارا ليخبرنيليخبرني أنأن صديقينصديقين لهله كاناكانا يعوديعود ابنيابني منمن الدرسالدرس الخصوصيالخصوصي مذعومذعو
يقفانيقفان أمامأمام البنايةالبناية التيالتي يقطنيقطن فيهافيها المدرس،المدرس، عندماعندما فوجئفوجئ أحدهماأحدهما

ًًدادا تحتتحت عنقهعنقه منمن الخلفالخلف ويأمرهويأمره بأنبأن يعطيهيعطيه الهاتفالهاتف ًًالال حاحا بمنبمن يضعيضع نصنص
ًًبابا ليكررليكرر الفعلالفعل ذاتهذاته بعدبعد يومينيومين المحمولالمحمول وماوما معهمعه منمن مالمال. ثمثم يفريفر هارهار

.. يحدثيحدث هذاهذا فيفي الثانيةالثانية بعدبعد الظهرالظهر فيفي أحدأحد أهمأهم شوارعشوارع مدينتيمدينتي
ًًالال. يخبرنييخبرني ابنيابني ًًما،ما، ولمولم يحدثيحدث فيفي شارعشارع مهجورمهجور مقفرمقفر ليلي وأكثرهاوأكثرها ازدحاازدحا
أنهمأنهم أخبرواأخبروا «المسترالمستر»الذيالذي كانكان مدرسمدرس رياضياترياضيات لحسنلحسن الحظ،الحظ، لهذالهذا
أخذأخذ الفرجارالفرجار العمالقالعمالق الذيالذي يدرسونيدرسون بهبه والذيوالذي يصلحيصلح كرمحكرمح. ونزلونزل إليإلي
ًًعاعا لملم يجديجد أحدأحد! ... البدالبد أنأن هذاهذا اللصاللص الشارعالشارع ليبحثليبحث عنعن اللصاللص .. طبطب

ًًماما ما،ما، والبدوالبد أنأن البانجوالبانجو أوديأودي بعقلهبعقله حتيحتي يفعليفعل هذاهذا ًًالال يويو مخلوقمخلوق كانكان رجرج
كلهكله فيفي الزمانالزمان والمكانوالمكان الخطأالخطأ..

فيفي كارثةكارثة تسربتسرب أسئلةأسئلة امتحانامتحان الثانويةالثانوية العامةالعامة فيفي المنياالمنيا - ومصرومصر كلهاكلها
عليعلي األرجحاألرجح - نكتشفنكتشف أنأن المتهمالمتهم األولاألول وهووهو رئيسرئيس لجنة،لجنة، قدقد حصلحصل
عليعلي رشوةرشوة منمن أربعةأربعة متهمينمتهمين مقابلمقابل تسريبتسريب أسئلةأسئلة امتحاناتامتحانات الثانويةالثانوية
العامةالعامة. هذههذه جريمةجريمة شديدةشديدة الخطرالخطر فالبدفالبد أنهأنه تقاضيتقاضي مليونمليون جنيهجنيه عليعلي
جنيهجنيه كماكما 3600 األقلاألقل مقابلمقابل هذاهذا .. لكنكلكنك تكتشفتكتشف أنهأنه فعلهافعلها مقابلمقابل
هذاهذا نموذجنموذج فريدفريد 3 يونيويونيو صفحةصفحة 27 وردورد فيفي جريدةجريدة الدستورالدستور عددعدد
للسرقاتللسرقات الرخيصةالرخيصة .. كماكما كانواكانوا يقولونيقولون: الشرفالشرف غالغال يجلبيجلب ثروةثروة



حقيقيةحقيقية لمنلمن يبيعهيبيعه. لكننالكننا فيفي هذههذه الحالةالحالة نقابلنقابل منمن يبيعيبيع الشرفالشرف
ًبابا! ً بأرخصبأرخص األثماناألثمان أوأو بالبال ثمنثمن تقريتقري

ًًالال ؟؟ ًًالال فعفع أالأال تريتري معيمعي أنأن هذههذه مخلوقاتمخلوقات كانتكانت رجارجا
وماذاوماذا عنعن ذلكذلك الشابالشاب الذيالذي يقفيقف عليعلي بابباب دورةدورة المياهالمياه العموميةالعمومية

ًًعاعا منمن ًيايا معمع ابتسامةابتسامة متملقةمتملقة ؟؟ .. طبطب ً ًًالال ورقورق ليناولكليناولك قطعةقطعة صابونصابون ومنديومندي
أجلأجل ماما سوفسوف تلقيتلقي بهبه فيفي علبةعلبة المناديلالمناديل الفارغةالفارغة جوارهجواره. باختصارباختصار هذاهذا
شابشاب مفعممفعم بالطاقةبالطاقة والنشاطوالنشاط صارتصارت مهنتهمهنته فيفي الحياةالحياة أنأن يتأكديتأكد منمن أنأن
ًًدادا. الشابالشاب اآلخراآلخر الغارقالغارق فيفي العرقالعرق والغباروالغبار الذيالذي البكالبك قضيقضي حاجتهحاجته جيجي

يدقيدق بابكبابك ليعدكليعدك بـأنكبـأنك لولو اشتريتاشتريت زجاجتينزجاجتين منمن منظفمنظف األرضياتاألرضيات
الفالنيالفالني فلكفلك زجاجةزجاجة ثالثةثالثة هديةهدية .. وماذاوماذا عنعن الشابالشاب الذيالذي يستوقفكيستوقفك
ًًدادا عنعن «الملكالملك الفرعونيالفرعوني وأنتوأنت متعجلمتعجل ليسألكليسألك وهووهو يسديسد الطريقالطريق سس

الذيالذي شيدشيد منمن أجلهأجله تمثالتمثال رمسيسرمسيس ». تقولتقول بذكاءبذكاء: رمسيسرمسيس يايا أخيأخي ..
ًًدادا وتنالوتنال فيصيحفيصيح فيفي انتصارمبروكانتصارمبروك. .. أنتأنت فزتفزت وسوفوسوف تحضرتحضر حفلناحفلنا غغ

جوائزجوائز قيمة،قيمة، لكنلكن عليكعليك دفعدفع عشرةعشرة جنيهاتجنيهات كتأمينكتأمين. .. فيفي الحفلالحفل
سوفسوف تعرفتعرف الكثيرالكثير عنعن نظامنظام «التايمالتايم شيرشير» الخاصالخاص بنا،بنا، وكيفوكيف يصيريصير

ًًعاعا كلكل عامعام.. ذلكذلك الشاليهالشاليه الجميلالجميل ملككملكك لألبدلألبد أسبوأسبو
ًبابا لنسمةلنسمة منمن الهواءالهواء النقيالنقي. هذههذه ً أبتلعأبتلع ريقيريقي وأفتحوأفتح النافذةالنافذة طلطل

ًًالال تتكاثرتتكاثر ويمكنويمكن أنأن تجدهاتجدها فيفي كلكل ركنركن المخلوقاتالمخلوقات التيالتي كانتكانت رجارجا
وتحتوتحت كلكل حجرحجر. سوفسوف تأخذتأخذ حقهاحقها فيفي الحياةالحياة بأيبأي شكلشكل ممكنممكن عندماعندما
تدركتدرك أنأن الموتالموت ألطفالهاألطفالها محتوممحتوم والوال مفرمفر منهمنه .. أكثرهاأكثرها ماما زالزال يقاوميقاوم
ًًالال. .. ًًرارا سيفهسيفه فعفع بعنادبعناد مثلمثل «أمأم آيةآية» وبعضهاوبعضها خرجخرج عليعلي الناسالناس شاهشاه

ًًدادا أوأو أنتأنت عدوعدو لهملهم.. إماإما أنأن تجدتجد نفسكنفسك بينهمبينهم غغ
عندهاعندها أينأين سنكونسنكون وماذاوماذا سنفعلسنفعل نحننحن الذينالذين لنلن نستطيعنستطيع الفرارالفرار إليإلي

سويسراسويسرا ؟؟.. أرجوأرجو منمن اإلخوةاإلخوة االقتصادييناالقتصاديين العباقرةالعباقرة أنأن يردوايردوا !


